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Distriktsforeningen af menighedsråd i Silkeborg provsti afholdt den 8. 

marts 2021 generalforsamling. 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

 Niels-Erik Sørensen blev foreslået og valgt. 

 

Pkt. 2 Forelæggelse af bestyrelsens beretning 
I forenings året 2020 var der som følge af COVID19 meget lidt aktivitet i 

distriktsforeningen. Landsdækkende møder, midtvejsmøde og årsmøde 

var begge aflyst. 

Beretningen blev godkendt 

 

Pkt. 3. Godkendelse af revideret regnskab 
 Årets kontingent udgør kr. 41.185 og årets økonomiske  

resultat viser et overskud på kr. 38.762. 

 

Foreningen har en egenkapital på kr. 119.379 svarende til indestående i 

Jyske Bank. 

 

Regnskabet der er vedhæftet referatet og er revideret af Villy Larsen 

Årsregnskabet blev godkendt 

 

Pkt. 4 Drøftelse af foreningens opgaver det kommende år 
Distriktsforeningerne er fundament for Landsforeningen af Menighedsråd 

og distriktsforeningen i Silkeborg deltager som følge heraf aktivt i de ar-

rangementer som landsforeningen indbyder til.  F.eks. årsmøde og midt-

vejsmøde.  Som noget nyt blev der i 2020 indbudt til formandsmøde, som 

dog måtte aflyses grundet Covid19. 

 

Distriktsforeningen af Menighedsråd i Silkeborg provsti håber i 2021 at 

kunne orientere om foreningens arbejde på formandsmøderne (i prov-

stiet) og ved det forhåbentlige kommende velkomstmøde for alle menig-

hedsrådsmedlemmer i Silkeborg provsti (arrangeret af Silkeborg provsti). 

 

Pkt. 5 Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontin-

gent for det efterfølgende år (2022) 
 Bestyrelsen foreslog at 2022 som følge af det store indestående i banken 

bliver et kontingentfrit år 

 Det blev besluttet at der i 2022 ikke skal betales kontingent til Di-

striktsforeningen af Menighedsråd i Silkeborg provsti 

 
 Det skal bemærkes at der som vanligt skal betales kontingent til Landsforeningen 

af Menighedsråd 

 

Pkt. 6 Valg af bestyrelse  
Til bestyrelsen var den genopstilling af Tom Ebbe Jakobsen (BALLE) og 

Niels Erik Sørensen (Mariehøj) 

Tom Ebbe Jakobsen og Niels Erik Sørensen blev genvalgt 

 
Da bestyrelsen med kun to medlemmer ikke er fuldtallig, blev bestyrelsen 

bemyndiget til at finde og dermed vælge flere medlemmer til bestyrelsen. 

 

Pkt. 7 Udgår 

 

Pkt. 8 Valg af 2 revisorer 
 Der blev foreslået genvalg af Villy Larsen, Balle, som revisor 

Villy Larsen blev genvalgt som revisor 
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Pkt. 9 Valg af revisorsuppleanter 
Der var ingen forslag til revisor suppleanter og derfor blev der ikke valgt 

suppleant for revisor. 

 

Pkt. 10 Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforenin-

gens delegeretmøde.  Distriktsforeningen skal vælge fem 

delegerede. 
 Landets distriktsforeninger vælger i alt 400 delegerede, der sammen med 

de 20 bestyrelsesmedlemmer i Landsforeningen af Menighedsråd udgør 

delegeret forsamlingen. 

 
Distriktsforeningerne i Aarhus Stift har i alt 58 delegerede i perioden 

2021 – 2024.  Af disse 58 delegerede skal 5 vælges i distriktsforeningen 

af menighedsråd i Silkeborg provsti 

 

 På generalforsamlingen blev følgende valgt som delegerede fra distrikts-

foreningen af menighedsråd i Silkeborg provsti: 

 

 Niels-Erik Sørensen, Mariehøj menighedsråd 

 Villy Larsen, Balle menighedsråd 

 Lars Horsholt Pedersen, Linå menighedsråd 

 

 Da der mangler to delegerede, blev bestyrelsen bemyndiget til at finde 

yderligere to delegerede til deltagelse i årsmødet i Landsforeningen af 

Menighedsråd.  For at sikre så bred deltagelse som muligt vil der, som 

udgangspunkt blive valgt menighedsrådsmedlemmer fra andre menig-

hedsråd end de tre der allerede er repræsenteret.  

 

 Som bestyrelsesvalgt (Landsforeningen af Menighedsråd) er Tom Ebbe 

Jakobsen forlods valgt som delegeret. 

   

Pkt. 11 Opstilling af evt. læge og evt. gejstlige kandidater til 

Landsforeningen bestyrelse i henhold til Landsforenin-

gens til enhver tid gældende vedtægter. 
 Tom Ebbe Jakobsen blev foreslået og valgt (genvalgt) som kandidat til 

Landsforeningens bestyrelse. 

 

 Bestyrelsen blev bemyndiget til at støtte andre distriktsforeningers (i Aar-

hus Stift) opstilling af kandidater/opstille kandidater fra andre distrikts-

foreninger. 

 

Pkt. 12 Indkomne forslag  
 Ingen 

 

Pkt. 13 Eventuelt  
 Intet 

 

Distriktsforeningen er konstitueret som følger: 

Formand:  Tom Ebbe Jakobsen 

Næstformand:  Niels-Erik Sørensen 

Kasserer: Tom Ebbe Jakobsen 
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Regnskab for 2020 

Distriktsforeningen af Menighedsråd i Silkeborg provsti 

 

 
 
 

1 Indtægter 41.185              1 Indtægter

Kontingent 41.185              

2 Kurser -                   Kursusgebyrer -                   

3 Årsmøde 1.800                I alt indtægter 41.185              

4 Andre møder -                   

Gaver m.v. -                   2 Kurser og arrangementer

Porto, gebyrer m.v. 142                   Generalforsamling -                   

Omkostninger i alt 1.942                I alt kurser og arrangementer -                   

Resultat før renter 39.243              Årsmøde

Renter (481)                 Årsmødeafgift 1.800                

Resultat 38.762              3 Overnatning og forplejning -                   

Rejsegodtgørelse -                   

Aktiver I alt årsmøde 1.800                

Indestående i Jyske Bank 119.379            

Aktiver i alt 119.379            4 Andre møder

Digitaliseringskonference -                   

Egenkapital  Midtvejsmøde - inkl. kørsel -                   

Kapital primo 80.617              Fællesmøde (stifter) -                   

Årets resultat 38.762              Andre møder i alt -                   

Egenkapital ultimo 119.379            

Passiver i alt 119.379            


